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Background and Aims: The type IV Pilin is an important colonization factor for
opportunistic pathogens of Pseudomonas aeruginosa, which plays a role in the formation of
biofilms and binding to the host cells. Each type of Pilin is coded with a particular auxiliary
gene. This specific relationship can be used as a therapeutic target for detecting P. aeruginosa
strains as well as its molecular classification. The purpose of this study was to evaluate the
frequency of different types of auxiliary genes in cystic fibrosis, burns, and environmental
samples.
Materials and Methods: Pseudomonas aeruginosa samples were collected from
patients with cystic fibrosis, burns as well as environmental wastewaters during 2016-2017.
Samples were cultured and identified using standard microbial and biochemical methods.
DNA extraction was performed by boiling and PCR was performed through specific primers.
Results: Totally, 90 isolates of P. aeruginosa samples (35 environmental, 30 burns,
and 25 cystic fibrosis) were examined. tfpO and tfpZ were positive in 71 and 2 isolates,
respectively.
Conclusion: The results indicated that Pseudomonas aeruginosa Pilin types are very
diverse. Regardless of the source of the samples, the most common tfp was tfpO. Taking into
account the fact that tfpZ was found only in burns, it can be assumed that this particular type
may appear in severe clinical conditions. Ultimately, larger statistical population and use of
more comprehensive typing methods is suggested for better results.
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Introduction
Pseudomonas is a Gram-negative, aerobic,
non-spore forming, oxidase positive, catalase
positive bacteria belonging to the family
Pseudomonadaceae (1). Pseudomonas aeruginosa
is an important opportunistic pathogen among
cystic fibrosis and burnt patients and can be
colonized in hospital sewage systems and enter the
environment (2). The pathogenesis of P. aeruginosa
is due to the production of several cellular and
extracellular virulence factors. The cellular factors
include flagellum, pyocyanin, fimbria and
lipopolysaccharide, and pili, among which bacterial
type IV pilus (Tfp) is one of the most important and
necessary factors for multiple cellular functions,
including biofilm formation, surface motility, hostcell binding, adhesion, cell signaling, DNA uptake
by natural transformation (3). Two models of Oglycosylation systems have been found in P.
aeruginosa. In the first model, glycosylation
happens through TfpO (Pil O). The Pil O is an
Oligo-saccharyl-transferase that transfers an
antigen-O unit to the serine amino acid placed at the
C-terminal of the group I pilins. The second pilin
glycosylation system in P. aeruginosa was found in
strains IV, Pa5196 and Pa7, which lacked TfpO (6).
P. aeruginosa has been separated into five groups
according to the presence or absence of varying
downstream accessory genes adjacent the pilin
gene, pilA .The PilA pilins have different lengths,
amino acid sequences and posttranslational
modifications.
The first recognized groups are groups I and II.
Strains PA01, PAK, and PA103 express group II
pilins. Spangenberg and colleagues showed that
Type III polymorphism has 173 amino acids, which
is taller than the prior pilins, and an open-ended
read-only template with undefined function, now
called TfpY, which lies under the PilA gene. More
isolates with group III alleles, as well as isolates
with 2 new pilin alleles (groups III and IV), were
found in more than 300 strains of P. aeruginosa.
The strains of the group V pilin express the
auxiliary pilin and protein (Tfp Z) as group III. The
group IV pilin consists of two isolates (Pa97,
Pa5196) that code the TfpW and TfpX auxiliary
proteins at the downstream of the PilA4 (9).
Considering that type IV pilin is one of the
most important structures of P. aeruginosa, its

presence and variation may contribute to the
pathogenesis of the isolates possessing it. This pilin
may also act as a new target for antibiotic therapy
which has been recently very challenging
worldwide (10-12). Hence we aimed to study the
presence of type IV pilin subtypes among P.
aeruginosa isolates from three different sources;
hospital waste water, burnt and cystic fibrosis
patients.

Material and Methods
Totally, 90 isolates of P. aeruginosa strains; 35
from environmental samples, 30 from burnt patients
and 25 from cystic fibrosis children referred to
Mofid Hospital of Tehran, Iran, were isolated from
November 2015 to December 2016. Sampling was
done under sterile conditions and the samples were
immediately transferred to the laboratory of Shahid
Beheshti University of Medical Sciences at the
Faculty of Medicine. Sputum specimens of patients
with cystic fibrosis were inoculated into McCanky
agar and blood agar medium and incubated at 37°C
for 24 hours. Finally, the isolates were identified as
P. aeruginosa using microbial and biochemical
methods such as oxidase and catalase, TSI and OF,
and growth at temperatures of 4 and 41°C, as well
as characteristics such a pigment and odor
production . The standard strain of P. aeruginosa
PAO1 was used as control. P. aeruginosa samples
isolated from burnt and cystic fibrosis patients and
the environment isolates were stored in TSB
containing 30% glycerol at -70°C until further
investigation.
DNA extraction and polymerase chain
reaction
For DNA extraction of the isolates, the boiling
technique was applied. For this purpose, 200 ml of
sterilized water was added into the micro-tube and
3-4 fresh colonies (24 hour growth) were dissolved
in water and the suspensions were kept at 100°C for
10 minutes, after which centrifugation at 10,000
rpm was done for 5 minutes, and the supernatant
containing DNA was transferred to the new
microtubule for PCR. In this study, the presence of
the genes encoding two subtypes of type IV pilin
including TfpO and TfpZ genes were investigated
by PCR method using specific primers listed in
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Table 1. The PCR reaction was done in a volume of
25 μL and performed as (Amplicon, Iran) 12.5 μL
Master Mix 1x buffer, 0.5 μL of each primer with
concentration of 10 mM, 300 ng/L DNA, and 4 μL
deionized distilled water. After preparation of PCR

reaction reagents, the microtubules were placed in
a Thermocycler machine (Bio Intellectica, Canada).
The program for each gene amplification is
summarized in Table 2.

Table 1. Nucleotide sequence of the primers of TfpO, TfpZ genes of the type IV pilin.
Oligonucleotide sequence ('3-'5)

Primer
TfpO
TfpZ

Product length (bp)

Forward 5′- CGTAGGGCTTGCACTGCTAT-3′
Reverse 5′-AAGAACCCTCCCAACACGAC-3′
Forward 5′- AGATTAGGGCGTTCGCTGTT-3′
Reverse 5′- CCGCAGGACATCCATTAGCA-3′

Reference
in this
Study
in this
Study

363
464

Table 2. PCR program for, TfpO and TfpZ Gene amplification.
Gene
Stages
Initial denaturation
denaturation
Connection
Elongation
Final elongation
Cycle

TfpO
Temperatur
e
95
95
72
58
72
35

After the PCR reaction, electrophoresis of the
PCR products was performed on a 1.5% agarose
gel containing safe staining dye and recorded by
Gel Documentation (Figures 1 and 2). PCR
products were sequenced bi-directionally (the
Bioneer Co., Korea) and results were analyzed
using the NCBI database. Statistical analysis was
performed using SPSS 23 (SPSS Inc. Chicago,
Illinois, USA).

Results
Out of the 90 P. aerosinosa isolates, 72 (80%)
possessed the TfpO gene. The results of
electrophoresis are shown in Figures 1 and 2.
Based on the differentiation of the studied groups,
the frequency of the TfpO gene in each group was
as follows;
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TfpZ
time

Temperature

time

15 m
30 s
30 s
30 s
7m
35

95
95
72
60
72
35

15 min
30 s
1 min
45 s
7 min
35

Among the 35 environmental samples, 31
strains (88.57%) had TfpO gene and 4 samples
(11.42%) were recognized as negative for this
gene. Out of the 25 samples from cystic fibrosis,
17 strains (68%) had TfpO gene and 8 samples
(32%) did not possess this gene. Among the 30
isolates from burnt patients, 24 (80%) had TfpO
gene, whilst 6 (20%) isolates did not have this gene
(Figure 1).
The TfpZ gene was positive in 2 (2.2%) out of
90 isolates, regardless of the source of isolates and
88 (97.8%) isolates lacked this gene. The TfpZ
gene was negative in isolates from environmental
samples as well as patients with cystic fibrosis.
Two (6.66%) positive strain for TfpZ belonged to
isolates from burnt patients (P>0.05) (Figure 2).
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Figure 1. Electrophoresis results of the TfpO gene among P. aeruginosa isolates (363bp). Lane 1, negative control;
lane 2, positive control; M: size marker of 50 bp, lanes 3-16 PCR products of the TfpO.

Figure 2. Electrophoresis results of the TfpZ gene of our P. aeruginosa isolates (364bp). Lane 1, positive control;
lane 2, negative control; M: size marker of 50 bp, lanes 3-16 PCR products of TfpZ gene.

Discussion
High adaptability, colonization and survival of
P. aeruginosa is due to its massive sets of
chrosomal and non-chromosome DNA fragments
and genome-modifying factors such as bacteri-

ophages, integrons, transposons, and other elements
(13). P. aeruginosa is colonized on different
surfaces and the type IV pilin is one of the important
factors for colonization. It has now been accepted
that P. aeruginosa is able to express three distinct
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types of pilin subtypes IVa, IVb and Tad. (14). The
IVa type is the most common pilin type in bacteria
that grow in laboratories.
To our knowledge, no study has so far been
conducted on the comparison of the frequency of
type IV pilin in strains and populations of P.
aeruginosa, and only limited studies have been
done on genomic diversity and frequency of IVa
pilin subtypes (15-17).
Therefore, the present study was conducted to
investigate the presence of IV pilin sub types by
PCR among the P. aeruginosa community isolated
from burnt and cystic fibrosis patients, as well as in
the sewage system of the burn centers. According
to the results, a high percentage of P. aeruginosa
strains isolated from different sources in this study
were group I of type IV (TfpO). Subsequently, 68%
of the samples isolated from patients with cystic
fibrosis had this type of type IV. This finding
suggests that strains from environment and burnt
patients are more closely related to strains isolated
from cystic fibrosis patients. In 2004, Kus et al.
found that the prevalence of TfpO in P. aeruginosa
strains was more than other groups of type IV pilin
(7). According to Kus et al. in 2008, the prevalence
of TfpO among cystic fibrosis patients, other
clinical samples, and the environmental samples
were 69.7%, 30.5%, and 58.3% respectively; which
compared to our results, showed a higher
prevalence among clinical samples (18). Also
Deligiann et al. in 2010 observed that the
prevalence of TfpO in cystic fibrosis isolated P.
aeroginosa was more than other groups and that it
was associated with bacterial colonization (19).
Based on the study of Pirnay et al. in 2009, the
frequency of TfpO in cystic fibrosis isolated P.
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aeroginosa was 55.8%, which is somewhat above
the average (48.2%) (20), but contrary to our study
an association between TfpO and cystic fibrosis
was not observed. In this study, group V pilin type
IV (TfpZ) was only observed in 6.66% of the
samples from burnt patients, and the other isolates
did not possess this group of type IV pilin.

Conclusion
Overall, our study showed that the prevalence
of group I type IV pilin (TfpO) was high in the
population of Pseudomonas aeruginosa strains
isolated from burnt and cystic firbosis patients, as
well as environmental samples. Since type IV pilin
is involved in a variety of bacterial processes,
especially in post-translational modification (pili
glycosylation) and biofilm formation, their
relatively high prevalence indicates a high level of
virulence among the Iranian strains of P.
aeruginosa studied. Based on the studies and the
results obtained, we recommend that further studies
with an increased number of samples, a more
diverse society, involving more genotypic and
phenotypic characteristics of type IV pilin subtypes.
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چکیده
زمینه و اهدف :پیلی تیپ  IVیک فاکتور کلونیزاسیون مهم برای پاتوژن فرصتطلب ،سودوموناس آئروژینوزا است و در
شکلگیری بیوفیلم و اتصال به سلولهای میزبان نقش دارد .هر تیپ پیلی با یک ژن کمکی خاص کد میشود .از این رابطه مشخص
میتوان به عنوان هدفی درمانی برای تشخیص سویههای سودوموناس آئروژینوزا و همچنین تیپبندی مولکولی آن استفاده کرد .هدف
این مطالعه ،ارزیابی فراوانی تیپهای مختلف ژنهای کمکی در نمونههای سیستیک فیبروزیس ) ،(CFسوختگی و محیطی است.
مواد و روش کار :نمونههای سودوموناس آئروژینوزا از بیماران  ،CFسوختگی و همچنین پسماندهای محیطی از انتهای
سال  94تا انتهای سال  ،95جمعآوری شد .نمونهها با استفاده از روشهای استاندارد میکروبی و بیوشیمیایی کشت داده و شناسایی
شدند .استخراج  DNAتوسط جوشاندن و  PCRبا پرایمرهای اختصاصی انجام شد.
یافتهها :روی هم رفته  90ایزوله سودوموناس آئروژینوزا ( 35نمونه محیطی 30 ،نمونه سوختگی و  25نمونه  (CFبررسی
شد tfpO .و  tfpZبه ترتیب در  71و  2ایزوله مثبت بودند.
نتیجهگیری :براساس نتایج به دست آمده ،تیپ پیلی سودوموناس آئروژینوزا بسیار متنوع است .صرفنظر از منبع نمونهها،
شایعترین  tfpO ،tfpبود .با در نظر گرفتن این واقعیت که  tfpZفقط در نمونههای سوختگی دیده شد ،میتوان فرض کرد این
تیپ خاص ممکن است در شرایط حاد بالینی ظاهر شود .درنهایت ،انجام این مطالعه در جامعه آماری بزرگتر و بهرهگیری از
روشهای جامعتر تایپینگ را پیشنهاد میکنیم.
کلید واژهها :سودوموناس آئروژینوزا ،پیلی تیپ  ،IVسیستیک فیبروزیس
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مقدمه
جنس سودوموناس در خانواده سودوموناداسه ،شامل باسیلهای
گرم منفی ،متحرک ،غیر اسید فاست ،بدون اسپور ،هوازی مطلق،
کاتاالز مثبت و اکسیداز مثبت است ( .)1سودوموناس آئروژینوزا یک
پاتوژن فرصتطلب مهم در بیماران مبتال به سوختگی ،فیبروزیس
سیستیک تنفسی است و در سیستمهای فاضالب بیمارستانی قادر به
کلونیزه شدن بوده و از آنجا میتواند وارد محیط شود ( .)2بیماریزایی
سودوموناس آئروژینوزا به علت تولید چندین فاکتور ویروالنس همراه
سلول و فاکتورهای خارج سلولی است .فاکتور ویروالنس همراه سلول
شامل پیلی ،فالژل ،پیوسیانین ،فیمبریه و لیپوپلیساکارید هستند که
فالژل ،پیلی و فیمبریه در اتصال و چسبندگی باکتری به سلول میزبان

نقش دارند .پیلی تیپ چهار سودوموناس آئروژینوزا به عنوان یک عامل
اتصالی قدرتمند در انواع محیطها در فرایند اتصال باکتری شرکت
میکند .پیلی در اتصال به موسین دخالت دارد و به عنوان گیرندهای
قوی برای لیگاندهای  GM1و  GM2انسانی در سطح سلولهای
اپیتلیالی محسوب میشود ( .)3به طور کلی ،پیلی نوع چهارم به سه
زیرخانواده اصلی به نامهای  IVb ، IVaو Tadتقسیم میشود (.)4
سودوموناس آئروژینوزا تنها گونهای از باکتریهای گرم منفی است که
هر سه زیرخانواده از پیلی نوع چهارم در آن مشاهده شده است (.)5
در حالت کلی پیلی نوع چهارم به سه زیر خانواده اصلی به نامهای
T4b ،Tadو  T4aتقسیم میشود اما  T4aPشایعترین نوع آن در
169
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باکتریهایی است که در آزمایشگاهها رشد میکنند .دو سیستم
مشخص -Oگلیکوزیالسیون پیلی در سودوموناس آئروژینوزا تا به حال
آشکار شده است .اول گلیکوزیالسیون به واسطه  )PilO( TfpOاتفاق
میافتد ،PilO .یک -Oالیگوساکاریل ترنسفراز است که یک واحد
آنتیژن  Oسنتز شده به وسیله مسیر تولید ( Lpsلیپوپلیساکارید) به
آمینواسید سرین -Cترمینال پیلینهای گروه  Іاضافه میکند
( .)6( )ІPilAباکتریهایی با TfpOهای جهشیافته قادرند پیلی
سطحی را ایجاد کنند و حرکت پیچشی از خود نشان میدهند .این
مسئله بیانگر آن است که گلیکوزیالسیون برای عملکرد باکتری الزم
نیست؛ در عوض ،این تغییر پس از ترجمه یک مزیت پاتوژنیک
محسوب میشود چون باکتریهایی که در ژن  TfpOجهش دارند
نسبت به باکتریهای جهشنیافته دارای توانایی کمتری در ایجاد
پنمونی موشی حاد هستند ) .(7دومین سیستم گلیکوزیالسیون پیلی
در سودوموناس آئروژینوزا در سویههای گروه  Pa5196 ،IVو  Pa7که
فاقد  TfpOهستند یافت شد .یک سویه جهشیافته آنتیژن O
) ،(Pa5196پیلی های گلیکوزیله را ایجاد کرد که نشاندهنده آن است
که پیلیهای دارای گلیکان از مسیر دیگری منشأ گرفتهاند.
تاکنون پنج گروه متفاوت از پیلی های اصلی  T4aدر
سودوموناس آئروژینوزا شناسایی شدهاند که بر اساس طول سکانس،
اندازه ناحیه  Dو شباهت پروتئینهای کمکی پیلی که در پایین دست
ژن پیلی قرار دارند طبقهبندی میشوند .اولین گروههای شناخته شده،
گروه  Iو  IIبودند ،سویههای  PAK ،PA01و  PA103پیلینهای گروه
IIرا بیان میکنند .این سویهها فاقد ژنهای کمکی بین  PilA2و پایین
دست ژن  tRNAترئونین هستند .برعکس سویه  ) 1244سویه
اپیدمیک لیورپول  )LESو سویه  PA2192یک گروه پیلین  Iکمی
بزرگتر و یک  ORFاضافی بین ژنهای  PilAو ژنهای tRNA
ترئونین دارند که در گلیکوزیالسیون پیلینهای گروه  Iدر جایگاه
سرین  108دخیل است .در سال  1995پروتوتایپ اللهای گروه III
در ایزوله خاصی از سودوموناس آئروژینوزا یافت شد .اسپانج برگ و
همکارانش نشان دادند که پیلی تیپ  173 ،IIIاسیدآمینه دارد که
بلندتر از پیلیهای شناخته شده قبلی است و یک قالب خوانش باز با
عملکرد نامشخص دارد که امروزه  TfpYنامیده میشود و در پایین
دست ژن  PilAقرار دارد .ایزولههای بیشتر با اللهای گروه ،III
همچنین ایزولههای با اللهای دو پیلینهای جدید (گروههای  IIIو
 )IVمتعاقبا بیشتر از  300سویه سودوموناس آئروژینوزا یافت شد.
ازآنجاکه اندازه نمونهها کم بوده است ،آزمایش تعداد ایزولههای بیشتر
احتماال میتواند منجر به کشف گوناگونی بیشتر شود (.)8

سویههای گروه  Vپیلینها و پروتئینهای کمکی ) (TfpZرا
شبیه به گروه  IIIبیان میکنند .ترتیب شیوع اللها به شرح زیر است:
گروه  3 ،1و  5است اگرچه راملینگ و همکارانش در یک مطالعه نشان
دادند شایعترین سودوموناس آئروژینوزا به گروه  IIمتعلق است .تا به
امروز گروه  IVشامل دو ایزوله ( )Pa5196 ،Pa97میشود که
پروتئینهای کمکی  TfpWو  TfpXرا در پایین دست  PilA4کد
میکنند ( .)9ازآنجاکه میزان مقاومت به انواع آنتیبیوتیکها در
باکتری سودوموناس آئروژینوزا در سالهای اخیر به طور چشمگیری
افزایش یافته ( )10-12و بر اساس توصیفات فوق و تحقیقات انجام
گرفته و با وجود تفاوتها و تنوع موجود در سکانس ژنهای کدکننده
پیلی و همچنین تنوع در حضور پیلیهای نامبرده و احتمال وجود
ارتباط این عوامل با نوع و میزان بیماریزایی باکتری سودوموناس
آئروژینوزا در مقاالت موجود ،بر آن شدیم به بررسی فراوانی پیلی تیپ
چهار در سودوموناس آئروژینوزا با روشهای مولکولی موجود بپردازیم.

مواد و روشها
از مجموع  90نمونه سودوموناس آئروژینوزای جداشده 35 ،نمونه
محیطی از فاضالب بیمارستان سوختگی 30 ،نمونه جداشده از بیماران
سوختگی مراجعهکننده به بیمارستان شهیدمطهری و  25نمونه مربوط به
کودکان مبتال به سیستیک فیبروزیس بیمارستان کودکان مفید بودند .نمونهها
از انتهای سال  94تا انتهای سال  95جمعآوری شدند .براساس درخواست،
نمونهبرداری در شرایط استریل انجام شد و در شرایط مناسب بالفاصله به
آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ،دانشکده پزشکی منتقل شد.
نمونههای خلط بیماران مبتال به سیستیک فیبروزیس مراجعهکننده
به بیمارستان مفید ،به محیط کشت مک کانکی آگار و آگار خوندار تلقیح
شد و در دمای  37درجه سلسیوس به مدت  24ساعت انکوبه شدند و در
نهایت نمونهها با روشهای کشت میکروبی و بیوشیمیایی نظیر اکسیداز و
کاتاالز و  TSIو  OFو رشد در دماهای  4و  41درجه سلسیوس و همچنین
خصوصیاتی مانند رنگ دانهزایی و بو به عنوان سودوموناس آئروژینوزا
شناسایی شدند .سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا  PAO1به عنوان
کنترل استفاده شد .نمونههای محیطی نیز از فاضالب بیمارستان سوختگی
با رعایت اصول استاندارد جمعآوری نمونههای باکتریایی محیطی طی 6
ماه جمعآوری شد و سویههای سودوموناس آئروژینوزا با استفاده از روش
فنوتیپی ،بیوشیمیایی و آزمایشگاهی شناسایی و ایزوله شدند .نمونههای
سودوموناس آئروژینوزا جداشده از بیماران مبتال به سیستیک فیبروزیس،
سوختگی و ایزولههای محیطی ،در محیطهای  TSBحاوی  %30گلیسرول
و در دمای  70درجه سلسیوس نگهداری شدند.
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واکنش  PCRدر حجم  25 μLو بدین شرح انجام گرفت :بافر
 )Amplicon, Iran) Master Mix 1xبه مقدار  ،12/5 μLاز هر پرایمر با
غلظت  10 mMبه میزان  0/5 μLو  DNAبا غلظت 4 μL ، 300 ngr/L
و آب مقطر دیونیزه استفاده شد .پس از تهیه و آمادهسازی ،میکروتیوبها
در دستگاه توموسایکلر ) (Bio Intellectica, Canadaقرار داده شد .برنامه
تکثیر ژن موردنظر برای هرکدام از سویهها در جدول  2خالصه شده است.

استخراج  DNAو واکنش زنجیرهای پلیمراز
برای تهیه نمونه  DNAاز باکتری به روش جوشاندن ،مقدار 200
میکرولیتر از آب مقطر استریل را در داخل میکروتیوب ریخته و از
کلنیهای تازه کشت ( 24ساعته) 3-4 ،کلنی برداشته ،در آب حل کرده
و سوسپانسیون بــه مــدت  10دقیقــه در بنماری  100درجه
سلسیوس قرار داده شد .پس از سـانتریفوژ بـا دور  10000دور در دقیقه
به مدت  5دقیقه ،محلول رویی حاوی  DNAبرای انجام  PCRبه
میکروتیوب جدیـد منتقل شد.

محصوالت  PCRبا استفاده از کیت خالصسازی
 Korea) PCRو تعیین توالی هر دو رشته  Forwardو هم  Reverseتوسط
شرکت  Bioneerکره جنوبی انجام شد BLAST .سکانسها با استفاده از
بانک اطالعاتی  NCBIانجام شد .تحلیلهای آماری نیز با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  23انجام شد.
(Bioneer Co.,

در مطالعه ما بررسی وجود ژنهای کدکننده سه زیرگروه پیلی نوع
چهارم شامل ژنهای  TfpOو  TfpZبا روش  PCRو با استفاده از
پرایمرهای اختصاصی ذکر شده در جدول شماره  1انجام شد.

جدول  .1سکانس نوکلئوتیدی پرایمرهای ژنهای  TfpOو  TfpZاز زیرگونههای پیلی تیپ
مرجع

طول محصول)(bp

این مطالعه

363

این مطالعه

464

IV

توالی الیگونوکلئوتید ()5′-3′

نام پرایمر

Forward 5′- CGTAGGGCTTGCACTGCTAT-3′ Reverse 5′AAGAACCCTCCCAACACGAC-3′
Forward 5′- AGATTAGGGCGTTCGCTGTT-3′
Reverse 5′- CCGCAGGACATCCATTAGCA-3′

جدول  .2برنامه اجرایی تکثیر و شناسایی ژنهای

TfpO
TfpZ

TfpZوTfpO

TfpZ

ژن

TfpO

زمان

دما)(°C

زمان

دما)(°C

مراحل

 15دقیقه

95

 15دقیقه

95

دناتوراسیون اولیه

 30ثانیه

95

 30ثانیه

95

دناتوراسیون

 1دقیقه

72

 30ثانیه

72

اتصال

 45ثانیه

60

 30ثانیه

58

طویلسازی

 7دقیقه

72

 7دقیقه

72

طویلسازی نهایی

35

35

35

35

چرخه

یافتهها
از مجموع  90نمونه سودوموناس آئروژینوزای جداشده35 ،
نمونه محیطی 30 ،نمونه جداشده از بیماران سوختگی و  25نمونه
مربوط به سیستیک فیبروزیس بودند .بر اساس نتایج به دست آمده،
میزان فراوانی ژن  TfpOدر بین  90ایزوله به دست آمده  %80بوده
است 72 .ایزوله واجد ژن  TfpOو  18نمونه ( )%20از مجموع 90
نمونه ،فاقد ژن  TfpOبودند .پس از اتمام واکـنش  PCRبـرای بررسـی
و نمایش باندها الکتروفورز محصوالت  PCRروی ژل آگارز حاوی safe
 stainingانجام شد و نتایج با دستگاه  Gel Documentationثبت شد
(شکلهای  1و .)2

بر اساس تفکیک گروههای مورد مطالعه میان فراوانی  TfpOدر هر
گروه به شرح زیر است .در بین  35سویه محیطی 31 ،سویه )(88%/57
واجد ژن  TfpOبودند و  4نمونه ( )%11/42از لحاظ این ژن ،منفی
شناسایی شدند .در بین  25سویه ایزوله شده از بیماران سیستیک
فیبروزیس ،تعداد  17سویه ( )%68واجد ژن  TfpOبودند و  8نمونه ()%32
از لحاظ این ژن ،منفی شناسایی شدند .همچنین در بین سودوموناس
آئروژینوزاهای به دست آمده از زخم بیماران سوختگی 24 ،سویه ()%80
دارای ژن  TfpOبودند؛ این در حالی است که  6سویه ( )%20از مجموع
 30ایزوله به دست آمده از بیماران سوختگی دارای این ژن نبودند که از
لحاظ آماری ارتباط معنیداری نشان ندادند (.)P <0/05
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میزان فراوانی ژن  TfpZدر  90ایزوله به دست آمده  %2/22بوده
است و دو ایزوله واجد ژن  TfpZبوده و  88نمونه  %97/77از مجموع
 90نمونه فاقد ژن  TfpZبودند .میزان فروانی ژن  TfpZبر اساس نوع
گروههای مورد مطالعه که شامل گروههای محیطی ،سیستیک
فیبروزیس و سوختگی بودند به صورت زیر به دست آمد .در بین 35
سویه محیطی ،هیچ کدام از سویهها واجد ژن  TfpZنبودند .در بین 25

سویه ایزولهشده از بیماران سیستیک فیبروزیس ،تمام سویهها از لحاظ
این ژن منفی شناسایی شدند .در بین سودوموناس آئروژینوزاهای به
دست آمده از زخم بیماران سوختگی ،فقط  2سویه ( )6%/66دارای ژن
 TfpZبودند .این در حالی است که  28سویه ( )93%/33از مجموع 30
ایزوله به دست آمده از بیماران سوختگی دارای این ژن نبودند و ارتباط
آماری معنیداری مشاهده نشد (.)P <0/05

شکل  .1نتایج ژل الکتروفورز حاصل از  PCRژن  TfpOاز ژنهای فرعی پیلی تیپ چهار سودوموناس آئروژینوزا ) (363bp
ستون  .1کنترل منفی ،ستون  :2کنترل مثبت :M ،مارکر  50جفت بازی  16 -3 ،(GeneRuler 50 bp DNA Ladder, Thermo scientific) DNAمحصول  PCRژن
 363( TfpOجفت باز)

شکل .2نتایج ژل الکتروفورز حاصل از  PCRژن فرعی  TfpZپیلی تیپ چهار سودوموناس آئروژینوزا

) (364bp

ستون  :1کنترل مثبت؛ ستون  :2کنترل منفی :M .مارکر  50جفت بازی  16 -3 ،(GeneRuler 50 bp DNA Ladder, Thermo scientific) DNAمحصول  PCRژن
 364( TfpZجفت باز)

بحث
بروز قابلیت باالی سازگاری و حیات در محیطهای متنوع،
باکتری را مستعد یک مجموعه عظیم از قطعات  DNAخارج
کرومزومی و عوامل تغییردهنده ژنوم نظیر باکتریوفاژها ،اینتگرونها،

ترانسپوزونها و دیگر عناصر قرار میدهد ( .)13این در حالی است که
سودوموناس آئروژینوزا در منابع محیطی بهویژه محیط بیمارستانی
کلونیزه میشود ( .)14از فاکتورهای مهم کلونیزه شدن ،پیلی تیپ
چهار سودوموناس است .امروزه این مطلب پذیرفته شده است که
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سودوموناس آئروژینوزا قادر به بیان سه نوع مشخص و مجزا از
زیرگونههای پیلی نوع چهارم به نامهای  IVb ،IVaو  Tadاست.
پیلی تیپ  IVaشایعترین نوع آن در باکتریهایی است که در
آزمایشگاهها رشد میکنند .ژنهای فرعی پیلی تیپ چهار در
سودوموناس آئروژینوزا تاکنون شناسایی شدهاند که بر اساس طول
سکانس ،اندازه ناحیه  Dو شباهت پروتئینهای کمکی پیلی به  5گروه
طبقهبندی میشود و در گلیکوزیالسیون پیلی تیپ چهار نقش دارند.
تاکنون مطالعهای پیرامون مقایسه میزان فراوانی ژنهای فرعی
پیلی نوع چهارم در بین سویهها و جمعیتهای سودوموناس آئروژینوزا
انجام نشده است و تنها بررسیهای محدودی در زمینه گوناگونی
ژنومیکس و میزان فراوانی زیر گونه  IVaپیلی نوع چهارم انجام گرفته
است ( .)17-15از این رو ،در مطالعه حاضر به بررسی حضور ژنهای
فرعی پیلی تیپ چهارم به روش  PCRدر بین جامعه سودوموناس
آئروژینوزاهای ایزوله شده از بیماران سیستیک فیبروزیس ،سوختگی
و محیطی پرداختیم که از شبکه فاضالب مرکز مراقبتهای سوختگی
ایزوله شده بود.
با توجه به نتایج به دست آمده ،درصد قابلتوجهی از سویههای
سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از منابع مختلف در این مطالعه،
دارای گروه  Iپیلی تیپ چهار ( )TfpOبودند .پراکندگی و شیوع این
گروه از پیلی بسته به نوع نمونه ،متفاوت است و نمونههای محیطی و
سوختگی بیشترین شیوع را در رابطه با این نوع از پیلی تیپ چهار را
با شیوع  %88در نمونههای محیطی و  %80در نمونههای سوختگی
نشان دادند .به دنبال آن ،نمونههای جدا شده از بیماران مبتال به
سیستیک فیبروزیس %68 ،دارای این نوع از پیلی تیپ چهار بودند.
این یافته نشان میدهد سویههای محیطی و سوختگی دارای قرابت
بیشتری نسبت به سویههای جدا شده از سیستیک فیبروزیس هستند.
 Kusو همکاران ( )2004دریافتند که فراوانی گروه  Iپیلی تیپ چهار
) (TfpOدر سویههای جداشده از سودوموناس آئروژینوزا بیشتر از سایر
گروهها بوده است و باعث کلونیزاسیون اولیه در بیماران سیستیک
فیبروزیس میشود ( )7و منشأ سودوموناس آئروژینوزا در بیماران
سیستیک فیبروزیس ،از محیط است .طبق مطالعه  Kusو همکاران
( )2008فراوانی  TfpOدر نمونههای بیمارستانی ،محیطی و سیستیک
فیبروزیس به ترتیب  %58/3 ،%30/5و  %69/7است که در مقایسه با

مطالعه ما بیشترین میزان  TfpOدر نمونههای سیستیک فیبروزیس
است و همچنین فراوانی  TfpZبه ترتیب  %0 ،%4/2و  %3/7است که
در مقایسه با مطالعه ما بیشترین یافتهها نیز در نمونههای بیمارستانی
مشاهده شد ( Deligiann .)18و همکاران ( )2010دریافتند که
فراوانی  TfpOدر نمونههای سیستیک فیبروزیس بسیار بیشتر از سایر
گروهها است و در ارتباط با کلونیزه شدن باکتری است ( .)19همچنین
در بررسی  Pirnayو همکاران ( )2009فراوانی  TfpOاز ایزولههای
سیستیک فیبروزیس  %55/8بود که تا حدودی باالتر از میانگین
( )48%/2است اما ارتباط قوی میان  TfpOو سیستیک فیبروزیس
برخالف مطالعه انجام شده مشاهده نگردید (.)20
در مطالعه حاضر ،آنالیز نتایج نشان داد که گروه  Vپیلی تیپ
چهار ) (TfpZفقط در  %6/66از نمونههای سوختگی دیده شد و سایر
نمونهها فاقد این گروه از پیلی تیپ چهار بودند.

نتیجهگیری
در مجموع ،مطالعه ما نشان داد شیوع گروه  Iپیلی تیپ چهارم
( )TfpOدر جمعیت سویههای مورد مطالعه سودوموناس آئروژینوزا
باال بود و ازآنجاکه این ژن فرعی در انواع فرآیندهای باکتریایی بهویژه
تغییرات پس از ترجمه (گلیکوزیالسیون پیلی) و شکلگیری بیوفیلم
نقش دارد ،شیوع نسبتا باالی آنها نشاندهنده میزان باالی ویروالنس
سویههای مورد مطالعه ایرانی است .براساس مطالعات انجام گرفته و
نتایج به دست آمده پیشنهاد میشود :حجم جامعه مورد مطالعه
افزایش یابد؛ طیف جامعه متنوعتر شود؛ نمونهها بر اساس روشهای
معمول تایپینگ تیپبندی شوند؛ خصوصیات ژنوتیپی و فنوتیپی
بیشتری در ارتباط با زیرگونههای پیلی تیپ چهارم بررسی شود.

سپاسگزاری
بدینوسیله از همکاری صمیمانه گروه میکروبشناسی دانشکده
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تشکر میکنیم.
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